
In dit jaarverslag van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicapten
zorg (StAG) lees je meer over de vele activiteiten die in 2020 
plaatsvonden. Deze activiteiten vallen onder vier programma
lijnen. Voor 2021 heeft de StAG als doelstelling om ook op  
landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van de branche  
gehandicaptenzorg te bevorderen en te verbeteren.

Karim SkalliHoussaïni, voorzitter
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  Programmalijn 1: Arbeidsmarkt

Door politieke en technische ontwikkelingen moeten 
professionals steeds wendbaarder zijn. Functies en 
beroepen veranderen in rap tempo.

Doelstellingen:
•   Blijven beschikken over voldoende goed geschoolde 

professionals
•    Gericht versterken van het imago van de gehandicapten- 

zorgbranche onder specifieke doelgroepen
•   Aantrekken van medewerkers uit die specifieke  

doelgroepen is een prioriteit

Onderzoeksprogramma  
Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW)
AZW zorgt voor inzicht in de arbeidsmarkt(cijfers) in de 
sectoren Zorg en WJK. Dat geeft de StAG de mogelijkheid 
gerichte projecten en activiteiten op te zetten die bijdragen 
aan de arbeidsmarkt. AZW publiceerde onder andere de 
onderzoeken:

Behoud van medewerkers in het sociaal domein
Impact coronavirus op arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

Arbeidsmarktmobiliteit in het sociaal domein

YouChooz
YouChooz is dé voorlichtingssite over opleidingen en beroepen 
in zorg, welzijn en sport. Met dit platform kunnen jongeren en 
potentiële werknemers zich oriënteren op een opleiding of 
baan in de zorg en welzijnssector. In 2020 werden een aantal 
mijlpalen bereikt:
•  Lancering nieuwe website die voldoet aan alle veiligheidseisen
•  Actief op Instagram, want daar zitten de studiekiezers 
•  862.690 unieke bezoekers van de website

Zorginspirator
Met de Zorginspirator heb je als zorgprofessional inzicht in  
je eigen carrière- en opleidingsmogelijkheden. Zo weet je 
precies wat er nodig is voor je volgende carrièrestap.
We bereikten een aantal mooie mijlpalen:
•   Lancering van de Zorginspirator
•   60.000 unieke bezoekers hebben 107.00 keer de  

Zorginspirator bezocht
•   Het Zorgportfolio is volledig opgegaan in de Zorginspirator

In 2021 wordt de bezoeker van de Zorginspirator nog meer 
centraal gezet. Het platform gaat interessante samen-
werkingen aan met andere platforms als YouChooz, Sterk in  
je Werk en Ontdek de Zorg.

Ga naar YouChooz.nl Ga naar Zorginspirator

Ga naar de website van AZW

https://www.azwinfo.nl/publicaties/eindrapportage-behoud-van-medewerkers-in-het-sociaal-domein/
https://www.prognosemodelzw.nl/over-het-prognosemodel/scenarios
https://www.azwinfo.nl/nieuw-onderzoek-arbeidsmarktmobiliteit-in-het-sociaal-domein/
https://www.instagram.com/youchooz.nl/
https://youchooz.nl/nl
https://www.zorginspirator.nl
https://www.azwinfo.nl


  Programmalijn 2: Arbeidsverhoudingen

Zorgen voor goede arbeidsverhoudingen zijn een vereiste om thema’s als inzetbaarheid, participatie en gezond  
en veilig werken goed op de kaart te zetten binnen organisaties. Dat kan alleen als er goede gesprekken worden 
gevoerd. Op alle niveaus: medewerkers onderling, met leidinggevenden en met de bestuurder.

  Programmalijn 3: Participatie en inzetbaarheid

Jij moet je werk als zorgprofessional optimaal kunnen (blijven) doen om voor goede cliëntenzorg te zorgen. Om dat 
te bereiken, moet je gezond, gemotiveerd, competent en flexibel zijn. En ook belangrijk: je moet behouden blijven 
voor de gehandicaptenzorg. Om werkplezier te verhogen en werkzekerheid te bieden, is ontwikkeling en ontplooiing 
belangrijk.

Ga naar Digivaardig in de zorg 

Bekijk de Competentiebox 

App Cao Gehandicaptenzorg
Met de app Cao Gehandicaptenzorg heb je altijd alle cao- 
afspraken op zak. Zoek snel informatie op over je rechten  
en plichten als zorgmedewerker en maak gebruik van  
verschillende rekentools. Veel zorgcollega’s maakten al 
gebruik van de app:
• 9.719 unieke gebruikers
• 5.161 keer is de app gedownload

Atlas voor competentieontwikkeling
Met de Atlas voor competentieontwikkeling worden branche- 
overstijgende compententieprofielen geactualiseerd. En dat is 
nodig om met de tijd mee te bewegen. Nieuwe ontwikkelingen 
vragen om nieuwe compententieprofielen. De atlas maakt dat 
inzichtelijk. De StAG financierde fase 1 van de ontwikkeling 
van de atlas. Dat leverde een rapportage op van ontwikkelingen 
die invloed hebben op beroepen binnen de gehandicaptenzorg, 
VVT en sociaal werk.

Digivaardig in de zorg
Niet alle zorgmedewerkers hebben voldoende digitale 
vaardigheden om goede zorg te kunnen leveren. De corona-
crisis heeft dit proces versneld. Met de kennissite Digivaardig 
in de zorg kunnen jij en je collega’s jouw digitale vaardigheden  
verbeteren.

Competentiebox
De Competentiebox van VGN geeft je inzicht in de verschillende 
branchespecifieke competentieprofielen die bestaan binnen 
de gehandicaptenzorg. Aan de hand van deze profielen 
worden nieuwe opleidingen ontwikkeld en bestaande  
opleidingen getoetst. Zo wordt de beroepspraktijk inzichtelijk, 
blijft het actueel en beweegt het mee met ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt. In 2021 wordt de Competentiebox  
geactualiseerd.

Meer informatie over de app

https://www.digivaardigindezorg.nl
https://www.vgn.nl/nieuws/competentieprofielen-gehandicaptenzorg
https://www.youtube.com/watch?v=FbVvRibqEAQ
https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl/project/cao/


Arbocatalogus
Omdat in de gehandicaptenzorg zeer diverse werksituaties 
voorkomen, is het belang van een arbocatalogus extra groot. 
Je vindt hier informatie over BHV, omgaan met agressief 
gedrag, werkdruk en -plezier en biologisch agentia. De arbo-
catalogus is overzichtelijk ingedeeld, zodat je snel vindt wat  
je nodig hebt.

In 2021 wordt de arbocatalogus geactualiseerd naar de 
normen die Inspectie SZW stelt. De site van de arbo catalogus 
werd in 2020 door 4.457 mensen bezocht.

Van Werkdruk naar Werkgeluk
De hoge werkdruk is een belangrijk thema binnen de  
gehandicaptenzorg. Met de aanpak organisatieklimaat is 
werkdruk bespreekbaar in jouw team. Dat zorgt ook voor 
meer werkplezier. De aanpak heeft voor een aantal hoogte-
punten gezorgd:
•  Opzetten van twee succesvolle leernetwerken voor  

deelnemers aan het project
•  Twee online meetups over het thema Leren van de  

coronacrisis

  Programmalijn 4: Arbeidsomstandigheden

Je hebt als zorgprofessional een gezond en veilig werkklimaat nodig om meer werkplezier te hebben. Maar het 
draagt ook bij aan de inzetbaarheid van zorgmedewerkers op de korte en lange termijn. Goede arbeidsomstandig
heden zijn daarom enorm belangrijk voor het behoud van personeel.

Verzuimcijfers
Vernet brengt regelmatig verzuimcijfers in kaart. Op deze 
gegevens kunnen zorgorganisaties hun verzuimbeleid 
aanpassen. Op de website van de StAG houden we je regel-
matig op de hoogte van de actuele verzuimcijfers.

Meer informatie over Vernet

Nieuwe website van de StAG
De website van de StAG is volledig vernieuwd in  
december 2020. De site heeft een modern jasje nieuwe 
functionaliteiten gekregen. De site is ook toegankelijk 
voor visueel beperkten. Neem eens kijkje!

Ga naar de Arbocatalogus 

Meer informatie over onze aanpak

Nieuwe website

Contact met de StAG?
stag@caop.nl
www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl

vereniging 
gehandicaptenzorg
nederland

https://www.vernet.nl
https://www.arbocatalogusgehandicaptenzorg.nl
https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl/project/werkdruk/
https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl
mailto:stag%40caop.nl?subject=
https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl

